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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Struktur bangunan merupakan komponen bangunan utama yang 

mendukung pembentukan bangunan, termasuk bagian-bagian penyusun 

bangunan seperti pondasi, dinding, kolom, ring, kuda-kuda dan atap. 

Struktur juga mendukung keberadaan elemen lain seperti tampak, interior, 

detail arsitektur dan elemen lain sehingga memungkinkan membentuk satu 

kesatuan. 

Struktur bangunan juga mempunyai fungsi untuk meneruskan beban 

bangunan dari bagian bangunan atas gedung menuju bawah gedung, lalu 

menyebarkannya ke dalam tanah. 

Dalam merancang suatu struktur harus dipastikan bahwa bagian pada sistem 

struktur harus mampu menahan gaya gravitasi dan beban bangunan agar 

dapat didistribusikan dengan aman ke dalam tanah. Dalam merancang 

bangunan sipil harus memperhitungkan beban-beban yang dominan pada 

kawasan tempat gedung tersebut dibangun. 

Gedung kuliah umum (GKU) I ITERA dibangun pada tahun 2018 dengan 

luas bangunan 2688 m2. GKU I ITERA merupakan gedung kuliah yang 

berada di kampus Institut Teknologi Sumatera, yang berfungsi sebagai 

gedung kuliah maupun tempat seminar. Struktur merespon beban eksternal 

(�̈�) yang dihasilkan oleh beban guna dari gedung. Lokasi GKU I berada di 

Provinsi Lampung yang termasuk wilayah gempa, memiliki kemungkinan 

untuk memberikan percepatan gempa (�̈�𝑔) terhadap gedung di atasnya. Hal 

ini menjadi alasan beban gempa terhadap gedung perlu dipertimbangkan.  

Beban yang dipertimbangkan terhadap gedung tersebut meliputi percepatan 

struktur dan percepatan tanah akibat gempa.  

�̈�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  �̈� + �̈�𝑔   (1.1) 

Sesuai dengan persamaan free vibration, maka : 

𝑚. (�̈� +  �̈�𝑔) + 𝑘. 𝑢 = 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑚. �̈� + 𝑘. 𝑢 =  −𝑚. �̈�𝑔 (1.2) 
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Banyaknya beban yang diterima oleh gedung mengakibatkan gedung 

memerlukan material peredam yang berfungsi untuk mengurangi getaran 

dan gaya gempa. Jika material peredam dipertimbangkan pada gedung maka 

persamaan free vibration menjadi : 

𝑚. �̈�  +  𝑐. �̇� +  𝑘. 𝑢 =  −𝑚. �̈�𝑔 (1.3) 

Jenis material peredam yang akan digunakan ialah Curved Damper. Karena 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh H.-L.Hsu dan 

H. Halim (2017) dengan judul “Improving Seismic Performance of Framed 

Structures With Steel Curved Dampers”, curved damper memiliki sifat 

perilaku yang dapat meredam kompresi yang diterima oleh gedung sehingga 

cocok untuk meredam beban gempa dengan baik. 

Untuk itu peran dari elemen peredam gempa sangat dipertimbangkan untuk 

mengurangi kerusakan struktur inti bangunan dan sebagai elemen yang 

dapat memperpanjang waktu penyelamatan diri sebelum struktur yang 

bersangkutan mengalami runtuh. Dengan harapan elemen peredam berupa 

curved damper ini lah nantinya yang akan dikorbankan untuk runtuh 

sebelum kerusakan terjadi pada struktur inti bangunan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Berapa besar displacement sebelum dan sesudah dipasang damper  pada 

gedung akibat beban sendiri dan beban dinamis akibat gempa? 

2. Berapa besar efektifitas penggunaan curved damper dalam struktur 

bangunan riil yang diukur dari displacement yang dapat dikurangi 

setelah adanya penambahan damper? 

 

1.3. Tujuan 

  

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetehui besar displacement sebelum dan sesudah dipasang damper  

pada gedung akibat beban sendiri dan beban dinamis akibat gempa 

2. Mengetahui efektifitas dari penggunaan curved damper yang diukur dari 

besarnya penurunan besaran perpindahan bangunan. 
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1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Gedung Kuliah Umum (GKU) I 

ITERA, Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan, Lampung, Indonesia. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

 

Batasan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan time history gempa Kobe arah X sebagai 

beban dinamis yang tidak dinormalisasi terlebih dahulu sesuai dengan 

kondisi wilayah Lampung. 

2. Tidak mempertimbangkan P-Delta Effect karena penelitian ini hanya 

menggunakan analisis orde pertama. 

3. Pengaplikasian curved damper pada penelitian ini disimplifikasi 

menggunakan link-exponential. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, batasan penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. BAB II DASAR TEORI 

Bab ini berisi kajian teori-teori mengenai analisa struktur dan elemen 

pendukung. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan penelitian serta metode yang digunakan dalam 

perbandingan perilaku struktur sebelum dan sesudah penggunaan 

struktur pendukung. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dari pemodelan struktur sebelum dan sesudah 

penggunaan struktur pendukung sesuai dengan metodologi penelitian. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil dari pemodelan struktur sebelum dan 

sesudah penggunaan struktur pendukung pada Gedung Kuliah Umum I. 


